
إىل آخر احلديث ويف  ( لعن اهللا النامصات والمتنمصات )اّلذي قال فيه الرسول عليه السالم  ... الشيخ :

(( ماترى من يف القرآن الكرمي وربنا عز وجل كما قال  ( المغيرات لخلق اهللا للحسن )آخره يقول عليه السالم 

، وكل شيء من خلق اهللا فهو حسن ، فإذا كان هناك رجل أو امرأة مشعران أو  خلق الرحمن من تفاوت ))

مشعارنّية فهذا خلق اهللا فال جيوز للمسلم أن يغري شيئا من خلق اهللا عز وجل للتجمل والتزين والتحسن ولذلك 

  فاجلواب ال جيوز ، واضح . 

  : نعم . السائلة

  طيب غريه عندك شيء  . الشيخ :

  السائلة : ال يعطيك العافية السالم عليكم .

  وعليك السالم عليم . الشيخ :

  ؟ ...يقول النمص بس احلاجب أما نعرفه أمل الرجلني و باقي اجلسم فهذا يعين  ... السائل :

هو عرب يقول لسان العرب يقول العجب أن اّلذي بيقول هيك ما عندي ألبان مثل حكاييت إمنا  الشيخ :

  النمص هو النتف .

  من أي مكان من اجلسم يعين . السائل :

النمص هو النتف هكذا يف القاموس وغريه ، ومعلوم أن من خصال الفطرة كمال جاء يف احلديث  الشيخ :

مث ألمر  الصحيح نتف ،  اإلبط النتف ما هو خمصص يف مكان معني كذلك النمص فهو مرادف للفظة النتف ،

فال  ( المغيرات لخلق اهللا للحسن )ما أنا أعطيت جواب السائلة أن الرسول عليه السالم يف آخر احلديث قال 

فرق بني رجل او امرأة ينتف أو تنتف حاجبها أو خديها أو ذراعيها أو ساقيها كل ذلك داخل يف عموم قوله 

ذه املناسبة حديثا يف مسند اإلمام أمحد وغريه أن النيب وأنا أذكر  ( المغيرات لخلق اهللا للحسن )عليه السالم 

(يا فالن صلى اهللا عليه وآله وسلم رأى رجال من أصحابه وقد أطال إزاره فناداه عليه الصالة والسالم وقال له  

فهو يطيل إزاره  " فكح "فقال يا رسول اهللا إن يف ساقي حنف ، شو بنسميه  ارفع إزارك فإنه أتقى وأنقى )

رت الفكح هذا فاجابه عليه السالم ذا اجلواب الذي جيب أن ال ننساه وخاّصة فيما حنن يف صدده من نتف يس

، يعين عامة الناس سيقام مستقيمة لكن هذه  ( يا فالن كل خلق اهللا حسن )الشعر قال عليه السالم له 

ا هي بتقدير العزيز العليم كما قال تعاىل أو صدفة وإمن ...االستقامة ربنا عز وجل يريد أن يري الناس أا ليست 

فربنا عز وجل يريد وعليكم السالم . يريد أن يلفت النظر  (( هذا خلق اهللا فأروني ماذا خلق الذين من دونه ))

طبيعية ال إمنا هو بقصد من اهللا تبارك وتعاىل ولذلك  ...إىل الناس ما يعيشوا على هذه العادة و يظّنوا أن هيك 



عض األحيان خيلق رجاال دون حلى يسمى باللغة العربية  كوسجا كاملرأة أمرد وهو رجل . وأحيانا قد فهو يف ب

  . ...خيلق امرأة 

  السالم عليكم . السائل :

  وعليكم السالم ورمحة اهللا . الشيخ :

  كيف حال يا شيخ ناصر ؟  السائل :

  احلمد هللا خبري . الشيخ :

  ف صحتك .أنا عبد اللطيف من جدة كي السائل :

  احلمد هللا خبري . الشيخ :

  احلمد هللا بارك اهللا فيك .  السائل :

  أنت حممد طارق . الشيخ :

  أنا خبري أنا حممد طارق . السائل :

  نعم . الشيخ :

  أنا حممد طارق . السائل :

  أنا بقولك أنت حممد طارق . الشيخ :

  نعم يا شيخ . السائل :

  كيف حالك ؟  الشيخ :

  هللا كيف صحتك . احلمد السائل :

  وكيف عيالك ؟ الشيخ :

  بارك اهللا فيك . السائل :

  عساهم خبري . الشيخ :

  نطمن عليك يا شيخ . السائل :

  أنا اآلن خري مما كنت . الشيخ :

  احلمد هللا . السائل :

  اهللا حيسن محدك . الشيخ :

  سلم يل على اإلخوان . السائل :



  زائرون كثر منهم أبو ليلى لعلك تذكره . يسلمون عليك أيضا وهم عندي اآلن الشيخ :

  نعم . السائل :

  أبو ليلى تذكره . الشيخ :

  نعم أذكره يا شيخ . السائل :

  وأبو عبد اهللا وخالد حجازي كلهم موجودين عندنا . الشيخ :

  بارك اهللا فيك . السائل :

  وهم يردون عليك السالم خبري مما مسلت . الشيخ :

  ودعك اهللا يا شيخ .يا شيخ نست ... السائل :

  وأنت خبري . الشيخ :

  احلمد هللا . السائل :

  احلمد هللا . الشيخ :

  بارك اهللا فيك . السائل :

  السالم عليكم  . الشيخ :

  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته . السائل :

  أي نعم . ...طيب هذا الرجل سبحان اهللا العظيم  الشيخ :

  نعم . الشيخ :

  عليكم .السالم  السائل :

  وعليكم السالم ورمحة اهللا . نعم . الشيخ :

  حنن نسأل سؤاال . السائل :

  تفضل . الشيخ :

  ألو . السائل :

  تفضل يا أخي . الشيخ :

  السالم عليكم . السائل :

  وعليكم السالم . الشيخ :

  نسأل سؤاال بالنسبة للعقيقة فأي يوم ميكن أننا نسويها . ... السائل :



  السابع .اليوم  الشيخ :

  نعم . السائل :

  فإن مل يتيسر ففي أربعة عشر . الشيخ :

  نعم . السائل :

  فإن مل يتيسر ففي الواحد والعشرين وبعد ذلك إمنا حلم شاة تقدمه إىل أهلك . الشيخ :

  هل ميكن تقدميها قبل اليوم السابع ؟ السائل :

  ال . الشيخ :

  ال ميكن  . السائل :

  ال ميكن . الشيخ :

  ؟ ...هلا حكم التوزيع والطبخ كيف يكون  ... ل :السائ

أما من حيث التوزيع فالذي يذبح فهو حر التصرف ولذلك خيتلف باختالف الذي يقدم هذه الشاة أو  الشيخ :

الشاتني إن كان فقريا أو كان غنيا أو كان متوسط احلال املهم ليس هناك حكم خاص إن شاء أكلها كلها وإن 

  وإن شاء مجع بني األمرين .شاء تصدق ا كلها 

  سيدي بالنسبة لعمر الذبيحة ؟ السائل :

  ليس هناك سن معني خبالف األضحية . الشيخ :

  ليس هلا سن معني ممكن أجيب خروف صغري وممكن أجيب خروف كبري ؟ السائل :

  على حسب ما وسع اهللا عليك . الشيخ :

  نعم ، السائل :

  ذكرت أنت حكم عن الذبيحة بعد الواحد وعشرين يوم . ...شيخ طيب سؤال أخري سيدي ال ... السائل :

  أي نعم . الشيخ :

  . ...ما توفرت مصاريف  السائل :

  ما توفرت . الشيخ :

  بعد سنة مثال ؟ السائل :

  بعد أيش ؟ الشيخ :

  بعد سنة . السائل :



  ما تيسر مصاري مبعىن كنت فقريا معدما وال كنت ما حتمل فلوس . الشيخ :

  ما كان  كنت أمحل فلوس ؟ ل :السائ

  ما بإمكانك أنت يومئذ تستقرض  ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

  ما كان بإمكانك ؟ الشيخ :

  . ...ما كان بإمكاننا كان عندي , كانت هذه الظّاهر غائبة عن البال  السائل :

ذا تعمد املكلف إخراج هذه اختلفت القضية ، املهم يا أخي أن كل عبادة وقّتها الشارع بوقت معني فإ الشيخ :

العبادة من مكاا فحينئذ ال ميكن قضاءها فأنت إذا كنت معذورا وربك أعلم مبا يف نفسك فيوم ما يتيسر لك 

  . ...القيام ذه الواجب تفعل 

  سائل آخر : السالم عليكم .

  و عليكم الّسالم و رمحة و بركاته . الشيخ :

  . ...يف حديث عن الرسول  السائل :

  أهال مرحبا تفضل نعم . لشيخ :ا

  . ...هذا احلديث قلت حىت ولو كان كبري  ... السائل :

  كيف ؟  الشيخ :

  . ...هذ احلديث  ... السائل :

  أي حديث ما هو ؟ شو نص احلديث اّلذي بتعنيه ؟ وهو ؟ الشيخ :

  ؟ ) ...( كل مولود  السائل :

  آه . ( كل غالم مرتهن بعقيقته ) الشيخ :

  إذا ما توفرت العقيقة كيف مرن يعين ؟ السائل :

أكيد وهذا مكلف به اإلنسان املستطيع يعين العقيقة ليست بأوجب من احلج ، و احلج كما تعلم إمنا  الشيخ :

  يكلف به اإلنسان حني االستطاعة كذلك العقيقة ، واضح ؟

  واضح سيدي شكرا لك السالم عليكم.   السائل :

  محة اهللا وبركاته . نعم . قال وأتاك أبو ليلى ؟وعليكم السالم ور  الشيخ :

  السالم عليكم . السائل :



  وعليكم السالم ورمحة اهللا . الشيخ :

  كيف حالك يا شيخ ؟  السائل :

  احلمد هللا . الشيخ :

  طيب . السائل :

  أهال ومرحبا . الشيخ :

  كيف أنت يا شيخ  السائل :

  خبري كيف حالك . الشيخ :

  د هللا يا شيخ حنمد اهللا إليك .خبري وللحم السائل :

  احلمد هللا رب العاملني . الشيخ :

  بشرنا  عنك كيف صحتك ؟ السائل :

  أحسن من ذي قبل واحلمد هللا . الشيخ :

  احلمد هللا أطال يف عمرك ونفع اهللا بك . السائل :

  اهللا جيزيك اخلري ويتقبل منك . الشيخ :

  .يا شيخ عندي بضعة أسئلة مجعتها لك  السائل :

بس أنا أقنع منك اآلن بسؤال واحد ألن عندنا بعض الضيوف و هذا عذري والعذر عند كرام الناس  الشيخ :

  مقبول .

  السؤال الذي يهمين فيه . ...طيب أنا  ... السائل :

  أيوه أحسنت . الشيخ :

  طيب اخلادمة , أضطررت إىل أن آيت خبادمة . السائل :

  حفظك اهللا . الشيخ :

  ؟ نعم السائل :

  حيفظك اهللا . الشيخ :

  جزاك اهللا خريا . مسعت مين يا شيخ ؟ السائل :

  أيوه أيوه تقول أضطررت إىل أن آيت خبادمة وتقول خادمة . الشيخ :

  ال ما قررت . السائل :



  تقول اضطررت . الشيخ :

  نعم نعم . السائل :

  هكذا أقول . الشيخ :

  من اخلارج ؟ اخلادمة من البلد وليست من استقداما السائل :

  أي نعم طيب . الشيخ :

هي من البشرة السوداء من يعين األفارقة عندنا من البلد و زوجيت يف حالة صعبة جدا وال أحد يقوم  السائل :

  بأوالدي .

  عفاها اهللا . الشيخ :

جدت إنسانة اللهم آمني فالسؤال هل جيوز يل أن تبيت يف البيت  وأنا متحرج من هذه املسألة ألين ماو  السائل :

  تكون تأيت يف النهار وتذهب يف الليل ؟

  وهي من بلدك ؟ الشيخ :

  هي من البلد نعم من الطائف . السائل :

  طيب  الشيخ :

  من األفارقة ؟ السائل :

  و هي متحجبة . الشيخ :

  ما أكشف عليها إطالقا ما أراها ؟ السائل :

  كيف ما تراها ؟  الشيخ :

  ال أكشف عليها ؟ السائل :

  يا أخي أليست ختدم يف دارك ؟ شيخ :ال

  بلى . السائل :

  وال ميكن إال أن تراها ؟ الشيخ :

  ال ميكن أن أراها ؟ السائل :

واهللا يعين إذا سلمت لبا تقول جدال اجلواب بأنه جيوز أن تبيت عندك لكن أنت تعلم أن الفتوى على  الشيخ :

  اليت أتيتك فيها . قدر النص وأنا ال أتصور دارا مثل داري أنا أو دارك

  نعم . السائل :



فيها رجل وفيها خادم ختدم وال ميكن أن يراها البتة هذا شبه مستحيل لكن بناء على ما تقول أقول لك  الشيخ :

جيوز أن تبيت عندك ما دام أنك ال تراها وهذا على مسؤوليتك . أما أنا فأنصحك بأن ال تأيت ا وأنصحك بأن 

  تتحاشى أن تقع يف خمالفة للشرع . تتزوج زوجة أخرى وبذلك

  نعم . السائل :

(( و وبعدين أذكرك بشيء مما تعلمناه من هديه عليه السالم وهذا الشيء أنت تعرفه وإمنا هي الذكرى  الشيخ :

أن الشارع احلكيم حرم بعض األشياء ليس ألا مضرة بذاا وإمنا إلا تؤدي إىل  الذكرى تنفع المؤمنين ))

بعد ، فأنت قد ترى أنك ال ترى هذه اخلادم طيلة وجودها عندك ولكن هذا قد ميشي معك يوم يومني  ضرر فيما

مجعة مجعتني شهر شهرين لكن بعد ذلك ستضطر أن تراها وأن تراك ورمبا أن جتلس جبانبك و و إىل آخره ألن 

ينهمر وهكذا حرم الرسول عليه  الشر كما قيل قدميا وما معظم النار إال من مستصغر الشرر فأول الغيث قطر مث

( كتب على ابن آدم حظه من الزنا وهو مدركه ال محالة فالعين تزني وزناها السالم النظرة املتعمدة وقال 

إىل آخر احلديث ولذلك ما أنصحك بأن تأيت باخلادم هذه وإمنا أنصحك أن تتزوج وأن تكثر من سواد  النظر )

وخباصة أنك معذور ألنه بعض الناس اليوم ال يرون شرعية التثنية يف الزواج إال أمة حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم 

ملن كان يف مثل اضطرارك أنت بسبب مرض زوجتك لكن األمر أوسع من ذلك ومن هدي السلف أن يتزوجوا 

د الرجال بأكثر من واحدة و إن كنت أنا لست مشجعا لكل الناس أن يتزوجوا بالثانية والثالثة لفساد الزمان فسا

والنساء إىل آخره ولكن ما دام أن وضعك هكذا فاألوىل بك أن ال تأيت باخلادم وأن تتزوج امراة أخرى هذه 

  نصيحيت إليك واهللا يهدينا وإياك .

  يل بعض التوضيحات واإليضاحات ملسأليت ؟ ... السائل :

  تفضل . الشيخ :

  ريا إمنا هي يف حالة والدة .عندما قلت زوجيت مريضة ليست هي مريضة استمرا السائل :

  إذا هذا  أوجب عليك أن ال تأيت باخلادمة . الشيخ :

  آه . الشيخ :

  إذا هذا أوجب عليك أن ال تأيت باخلادمة . الشيخ :

  فهمت قصدك . السائل :

  طيب .  الشيخ :

األمر وثق متام الثقة أين ال هذا  ...أوال أنا ليس عندي مؤونة للزواج هذا أوال ، ثانيا أن هذا أمر مؤقتا  السائل :



أراها  أنت تقول أنه ال ميكن أال تراين إذا خدمت وليست اخلدمة هي عامة كإحضار الطعام ومد السفرة وتغسيل 

األواين وكذا وإمنا هي أمور خاصة بشؤون النساء أما بقية الطعام وهذا فهو حيضر من زوجيت حسب طاقتها 

  وقدرا .

  وجتك ؟هي ما تعيش مع ز  الشيخ :

  هي .  السائل :

  آه هي . الشيخ :

  أي نعم تعيش معها . السائل :

  طيب أنا ملا أقلك أنت تدخل على زوجتك بدك تستأذن . الشيخ :

  نعم . السائل :

  وحني االستئذان خترج هي أو ال ؟ الشيخ :

  تكون يف غرفة منعزلة وأكون يف جهة منعزلة من البيت . السائل :

لك آنفا على كل حال ما أطيل احلديث معك هذا يف أول األمر يصري لكن مع الزمن  أنا كما قلت الشيخ :

بتصري األمور يعين سهلة ومعتادة وهذا أمر معروف يعين من طبائع الناس أنت على كل حال أدرى مبصلحتك 

  لكن أنا ما أنصحك .

  جزاك اهللا خريا وبارك اهللا فيك . السائل :

  وفيك بارك . الشيخ :

  السالم عليكم . السائل :

  و عليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته .الشيخ :

  . ...سائل آخر : شيخ اية احلديث جوابه 

  نعم . ...الطريق  الشيخ :

  السالم عليكم . السائل :

  وعليكم السالم . الشيخ :

  يعطيك العافية . السائل :

  عفاك اهللا . الشيخ :

  خر .آسف جّدا إذا اّتصلت يف وقت متأ السائل :



  تفضل . الشيخ :

أحكي معك معك من الكويت أنا , الّسؤال  ...شيخنا يف سؤالني مثل ما قلت لك على أساس أنّه  السائل :

األّول بالّنسبة للمرأة هل جيوز هلا أن تظهر ثديها أثناء رضاعته لولدها تظهر العورة أقصد الثدين أمام حمارمها مثل 

  أبوها و أخوها ؟

  وز .ال ما جي الشيخ :

هذا أول جزاك اهللا خريا ، الشيء بالنسبة للمسافر اّلذي يقيم يف األردن مثال أنا اآلن جاي من  السائل :

  الكويت ورايح لألدرن ملدة شهر فهل أقصر وأمجع الصالة ؟

إذا نويت اإلقامة يف األردن وعزمت هل هذه اإلقامة ومجعت أمرك عليها فتنقلب صالتك إىل صالة  الشيخ :

أما إذا كنت مل تعزم على اإلقامة مبعىن أنك تقول اليوم مسافر بكرة مسافر وراحت مدة أسابيع فأنت يف مقيم 

  هذه احلالة تصلي صالة املسافر .

  أنا موش متأكد أّين راح أكون ثابت . السائل :

إذا كنت تردد إذا عزمت على اإلقامة ومجعت األمر يف قلبك أنك تقيم ، مجعة مجعتني فأنت مقيم أما  الشيخ :

  يف نفسك تقول اليوم و بكرة اليوم وبكرة فأنت مسافر .

  آه ، اهللا جيزيك اخلري بارك اهللا فيك يا شيخ . السائل :

  اهللا حيفظك . الشيخ :

  إن شاء اهللا أنا جاي لألدرن خالل الفرتة القادمة . السائل :

  سالمتك . الشيخ :

  اهللا يبارك فيك يا شيخ . السائل :

  هلني .أ الشيخ :

  يعطيك العافية مع السالمة . السائل :

  السالم عليكم . الشيخ :

  ورمحته ومغفرته . ... الشيخ :

  كيف حال الشيخ ؟  السائل :

  أمحد اهللا وأشكره . الشيخ :

  إن شاء اهللا خبري . السائل :



  احلمد هللا كيف أنت ؟ الشيخ :

  اهللا يبارك فيك . الشيخ :

   فيك .أريد مسألة بارك اهللا السائل :

  تفضل . الشيخ :

أستاذي حنن بطبيعة حالنا يف بيتنا نعيش أربعة أخوة حنن إخوة كثريين لكن حنن أربعة إخوة نعيش يف  السائل :

هذا البيت عند والدنا الوالد من عشر سنوات مل يعمل يف امللحمة ويف أنواع التجارة املوجودة عندنا عملنا حنن 

هللا عز وجل يف الرزق و رزقنا ماال كثريا اآلن إخواين الذكور الذين عملوا شفق والدي ذا النتاج فلما عملنا بارك ا

على حاهلم أنتم تعملون الليل والنهار أريد أن أجعل لكم ماال خاصا عن إخوانكم الصغار الذين مل يعملوا هم و 

  اإلناث فهل له ذلك ؟

  ليس له ذلك . الشيخ :

  ليس له ذلك . السائل :

  ال  الشيخ :

  وبعدين أستاذي أحب أحيطك أننا نأخذ أجرة شهرية . السائل :

  كمان .  الشيخ :

  يعين والدي يعطينا أجرة شهرية حىت نأكل ونشرب ا .  السائل :

  أنتم متزوجون ؟ الشيخ :

  نعم هو زّوجنا . السائل :

  . ...أيوه عايشني يف دار واحدة وال  الشيخ :

  ي .حنن نعيش يف شقق حق لوالد السائل :

  أيه واألكل كل واحد يف بيته . الشيخ :

  يريد أن يتكلم معك  ... السائل :

  سائل آخر : السالم عليكم .

  وعليكم السالم ورمحة اهللا . الشيخ :

  سائل آخر : أقول الصورة وضحنا األخ زيد مبا فيه الكفاية ؟

  إن شاء اهللا . الشيخ :



  سائل آخر : واجلواب ؟

  . اسأله ما بيجوز الشيخ :

  ممكن شيخنا أشرح لك الوضع بصورة أوضح شوي ؟ السائل :

  خريا إن شاء اهللا . الشيخ :

هذا البيت فيه أربعة من الشباب هم سبب ثراء الوالد , وهم الذين شّغلوا عندهم  ملحمة يف الّسوق  السائل :

... .  

  أنت عم تعيد الكالم الذي حكاه الرجل ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

  ذا كان عندك شيء يضاف عما ذكره نسمعه أما هذا الكالم هو نفسه حكاه !إ الشيخ :

يعين مثال شيخنا فيه واحد منهم اشرتى له ثريال هذه الثرييال لو بيشرتا عند واحد ثاين كان ممكن  السائل :

  يكون قيمتها ثالثني ألف دينار أردين ؟

أبيهم أو ما استقلوا ؟ اّلذي فهمناه من الرجل أم ما استقلوا يا أخي املهّم أّن هؤالء األوالد استقلوا عن  الشيخ :

  فإذا استقلوا حينئذ كّل واحد مكسبه يف جيبه .

  نعم . السائل :

  فلماذا اآلن يريد أن خيّص هؤالء بشيء دون األوالد الّصغار و هم ماشني يف الطريق ؟ الشيخ :

  ألن الكبار هم الذين اجتهدوا جهدا كبريا  السائل :

لكن عاشوا حتت كنف أبيهم وهم وأمواهلم ألبيهم ما بيجوز اآلن األب أن حيابيهم ,أما إذا انفصلوا  لشيخ :ا

واستقّلوا يف العمل وحينئذ كل واحد مكسبه جليبته أّما يأيت يعطيهم شو معىن يعطيهم ؟ معناه يعطيهم من ماله 

  أي نعم . ( فإني ال أشهد على جور )ك تعرفه هو وهنا جيب  حتقيق العدل وحديث النعمان بن بشري اّلذي لعل

  جزاك اهللا خريا شيخنا . السائل :

  وإياك . الشيخ :

  السالم عليكم . السائل :

  وعليكم السالم ورمحة اهللا . الشيخ :

  نعم . الشيخ :

  الشيخ أبو عبد الرمحن . السائل :



  أيوه . الشيخ :

  الشيخ موجود ؟ السائل :

  هو معك . الشيخ :

  اهللا يعطيك العافية . : السائل

  . ...عفاك اهللا  الشيخ :

  أزعجانك بالّليل معليش . السائل :

  تفضل . الشيخ :

  واهللا سألنا سؤاال وأعطونا رقمك حىت تفتينا يف هذه الشغلة ؟ السائل :

  طّيب بس أنت سلمت ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

  قلت السالم عليكم . الشيخ :

  السالم عليكم . السائل :

  و عليكم الّسالم هات ما عندك تفضل إيش ما عندك ؟ الشيخ :

وهي منه طبعا ، يعين مش  ...يا سيدي العزيز حنن حلفنا ميني و قلنا للمرأة أنت طالق بالثالث  السائل :

قصدي أنّه أطّلقها بالثالث ولكن قصدي أن أمنع نفسي عن شيء قلت هلا أنت طالق بالثالث إذا عملته و 

  يك بالشغلة هذه ؟عملته شو را

  يعين أنت حلفت عليها . الشيخ :

  نعم . السائل :

  يعين أنت حلفت عليها أن ال تعمل ذلك الشيء ؟ الشيخ :

  أنا اّلذي عملت مش هي  . السائل :

  حلفت على نفسك ؟ الشيخ :

  حلفت حّىت أمنع نفسي عن الّشيء . السائل :

  سك ؟أيوه و كنت تقصد الطالق أو تقصد منع نف الشيخ :

  أمنع نفسي عن شيء ؟ السائل :

  عليك كفارة اليمني . الشيخ :



  نعم ؟ السائل :

  عليك كفارة اليمني . الشيخ :

  علّي كّفارة ميني . السائل :

  يعين تطعم عشرة مساكني ، واضح ؟ الشيخ :

  واضح يا سيدي الشيخ . السائل :

  طيب غريه عندك شيء ؟ الشيخ :

  ممكن تكون طلقة أوىل ؟ ملا سألت الشيخ قال السائل :

مليح ما قال لك ثالث طلقات ألنك أنت حلفت بالثالث طلقات ، املهم أنك ما قصدت الطالق  الشيخ :

  وإمنا قصدت أن متنع نفسك من عمل ما و ملا عملت هذا العمل وقع عليك اليمني فعليك كفارة اليمني .

  الث .طبعا يف سياق احللف أنا قلت علّي الطالق بالث السائل :

  خالص يا أخي فهمت اجلواب أم ال ؟ الشيخ :

  فهمت اجلواب . السائل :

  خالص عندك سؤال ثاين ؟ الشيخ :

  السالم عليكم . السائل :

  وعليكم السالم ورمحة اهللا أهال . الشيخ :

  السالم عليكم . السائل :

  وعليكم السالم . الشيخ :

  سؤاال . السائل :

  تفضل . الشيخ :

( أمرت و قول النيب  صلى اهللا عليه وسلم  ( ال إكراه في الدين )سبة لقول اهللا تبارك وتعاىل  : بالن السائل :

  فكيف جيمع بني اآلية و احلديث ؟ أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال اهللا )

  و إّما القتال ؟ أال تعلم أنّه هناك ثالثة أحكام يف الشرع إما اإلسالم و إّما اجلزية عن يد وهم صاغرون الشيخ :

  نعم . السائل :

  تعرف هذا ؟ الشيخ :

  أعرف . السائل :



طيب ال تقف عند حديث واحد خذ األحكام جمموعة من األحاديث فإذا كنت تعلم أن هناك جزية  الشيخ :

ره إمنا يك (( ال إكراه في الدين ))ومعىن ذلك أّن الكافر يبقى على دينه فال يتعارض حني ذلك مع قوله تعاىل 

  على دفع اجلزية إذا اختار البقاء على دينه واضح ؟

  نعم . السائل :

  فإذا ال تعارض . الشيخ :

  جزاك اهللا خريا . السائل :

  وإياك . الشيخ :

  السالم عليكم . السائل :

  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته . الشيخ :

  نعم . الشيخ :

  السالم عليكم . السائل :

  م ورمحة اهللا .وعليكم السال الشيخ :

  الشيخ أبو عبد الرمحن . السائل :

  أيوه . الشيخ :

  ممكن أسأل سؤالني ألّين اآلن حباجة ماسة للفتاوى ؟ السائل :

  تفضل . الشيخ :

من هم صلة الرحم والشيء الثاين هؤالء البنات غري احملرمات من أقارب الرحم ؟  ...أوال السؤال األول  السائل :

  هم الرحم الذين إذا قطعهم الشخص قطعه اهللا وإذا وصلهم الشخص وصلهم اهللا .السؤال األول من 

  . ...نعم ، هم األقارب من جهة الوالد  الشيخ :

  األقارب من جهة الوالد  ؟ السائل :

أي نعم ، مهما علوا أو نزلوا هذا من جهة ومن جهة أخرى جيب أن يعرف كل مسلم بأن هناك صلة  الشيخ :

( إن من أبر البر أن تصل باألقارب مباشرة وقد جاء يف صحيح مسلم قوله عليه الصالة والسالم  ليس هلا عالقة

   أهل ود أبيك )

  أصدقاء األب . السائل :

أيوه ، إذا كان الشرع حرص هذا احلرص ألتباعه أن يصلوا أصدقاء األب فمن باب أوىل أن حيضهم  الشيخ :



  . ...ذكرت بالنسبة للبنات  على أن يصلوا أقاربه من النسب ، أما ما

  أعد السؤال اآلخر بشكل حىت جتيب ؟ السائل :

السؤال الذي ذكرت يف الثاين يف اتمع اإلسالمي  و أنت تعلم اآلن الباليا اليت ابتلي اتمع  السائل :

وجدا و جو اإلسالمي ا من العري وعدم التقوى و الفساد و االختالط فإذا أردت أن أذهب إىل عميت مثال ف

  العري فهل أقطع عميت أم أذهب ذا اجلو وأذكر ؟

  أيوه ، جيب على املسلم أن يقوم بواجب الدعوة ، امسع يا أخي اهللا يهديك . الشيخ :

  تفضل . السائل :

جيب عليه أن يقوم بواجب الدعوة وواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر مع األباعد عنهم فضال  الشيخ :

ارب مث إذا كان يتعرض يف مواصلته ألقاربه لشيء من هذه املنكرات اليت أشرت إليها فهو عليه يف هذا عن األق

األمر أن يعظ وأن يذكر وأن يصرب على ذلك حىت يصل لنقطة ييأس من أن يرى أثر دعوته فيهم فحينئذ إن رأى 

القطع إمنا كان انتصارا للشرع وليست  أن املقاطعة قد تفيد فحينئذ يقاطع وليس مسؤوال بأنه قطع رمحه ألن هذا

  اتّباعا للهوى .

  هناك حالة أخرى ؟ السائل :

  تفضل . الشيخ :

إذا كنت شابا ال أئتمن الفتنة وأذهب مثال إىل بيت عميت وبنات عميت قد يكن لوحدهن فهل أتكلم  السائل :

  معهّن دون رجل أو دون عميت ؟

  ال ما جيوز لك أن تدخل إليهن . الشيخ :

  إذا إذا مل أجد أحدا من األرحام ؟ السائل :

  ال جيوز . الشيخ :

  ال أدخل ؟ السائل :

  ال جيوز لك أن تدخل . الشيخ :

  جزاك اهللا خريا . السائل :

  وإياك . الشيخ :

أريد أن أستفسر يف هذا املوضوع وهو كنت أغار على بنات عميت وهن يف الفساد أو أقاريب  ...هناك  السائل :

  ث معهن بوجود أقاريب وعمايت يعين إذا كنا جالسني يف جلسة أعظهم وأذكرهم ؟هل أحتد



  إذا كنت ال ختشى على نفسك وكالمك خييفين منك  . الشيخ :

  ملاذا ؟ السائل :

  نعم . الشيخ :

  ملاذا ؟ السائل :

  ملاذا ؟ الشيخ :

  ملاذا خيفيك مين ؟ السائل :

  ألنك شاب ولست متزوجا . الشيخ :

  نعم ، نعم . السائل :

هذا الذي خيفيين فإذا كنت أنت ال ختاف على نفسك الفتنة اذهب إليهّن بوجود حمرم أو بوجود أمهن  الشيخ :

على األقل فعظهن و ذكرهن و لكن جيب أن جتاهد نفسك يف أثناء ذلك وتغض البصر ما استطعت إىل ذلك 

  . ...سبيال فإن كنت هذا الرجل فافعل و إال فابعد عن الشر 

  اهللا جيزيك خريا . السائل :

  اهللا حيفظك. الشيخ :

تذكرت حالة خاصة يف وضعي أخي هو أخوهم من الرضاعة وأخي ملتزم واحلمد هللا فهل أترك له أن  السائل :

  يتكلم مع أخواته الاليت هن بنات عميت وأبتعد أنا عن املوضوع ؟

  هذا خري لك . الشيخ :

  هذا أفضل ؟ السائل :

  . أي نعم الشيخ :

  . ...جزاك اهللا خريا  السائل :

  أهال مرحبا . الشيخ :

  السالم عليكم  السائل :

  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته . الشيخ :

  نعم . الشيخ :

  سائل آخر : السالم عليكم .

  وعليكم السالم ورمحة اهللا . الشيخ :



  سائل آخر : معك مجال احلارثي كيف حالك يا شيخ؟

  با كيف أنت ؟أهال مرح الشيخ :

  سائل آخر : احلمد هللا حنمد اهللا إليك .

  عساك طيبا . الشيخ :

  سائل آخر : احلمد هللا خبري وهللا احلمد .

  أهال مرحبا . الشيخ :

  سائل آخر : ما أدري تفضى يل يا شيخ وال أنت مشغول ؟

عندك فسحة فنظرة إىل واهللا فيه عندي ناس كثريون بعضهم من الكويت وبعضهم من عندكم فإذا كان  الشيخ :

  ميسرة .

  جزاك اهللا خريا السالم عليكم . السائل :

  و عليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته . الشيخ :

  رجل أخرب قوما يعين أخربهم خربا كاذبا أنه طلق امرأته ؟ السائل :

  أيه . الشيخ :

  مل يقصد يف نفسه أن يوقع طلقة فما حكم هذا القول ؟ السائل :

  ا أشهد على ذلك فقد وقع الطالق .إذ الشيخ :

  أشهد يعين قال هلم اشهدوا علّي ؟ السائل :

مش ضروري يكون ذا اللفظ حدثهم بأنه طلق وشهدوا عليه فقد طلقت زوجته ولو كان مازحا ألن  الشيخ :

  الطالق ال يقبل املزح .

  لكن هو كان يعين تزوج امرأة ثانية ؟ السائل :

  ليل .ما بيهمّين التع الشيخ :

  نعم . السائل :

  ما بيهمّين التعليل ، تعليل كلمته ما مين  الشيخ :

  املهم أنه كذب وفقط . السائل :

  بس أما شو كان غرضه فهذا ما بيهمنا . الشيخ :

  ما يدخل هنا يا شيخ النية ؟ السائل :



توىل السرائر لذلك فقرق العلماء ال ، ال يدخل النية الكثري من األمور جيري فيها احلكم الظاهر واهللا ي الشيخ :

  بني الطالق الصريح وبني الطالق الكناية ولعلك تعرف الفرق ؟

  الكناية نعم ، نعم الكناية و الظاهر . السائل :

  الكناية والصريح إذا واحد قال لزوجته اذهيب إىل أهلك . الشيخ :

  نعم . السائل :

فرتوح حلىت هو يعود إىل حالته الطبيعة ما قصد طالقها ،  فقيل له ماذا قصدت واهللا كنت غضبان شوية الشيخ :

  يسمع منه أما إذا طلقها صراحة فال يسمع منه .

  هو يعين عندما أخربهم مل يقل هلم إين أطلق زوجيت قال أنا قد طلقتها سابقا ؟ السائل :

  هذا أسوء ،  هذا أسوء الشيخ :

  أسوء هذا . السائل :

  أي نعم . الشيخ :

  يب جزاك اهللا خريا .ط السائل :

  وإياك يا أخي والسالم عليكم . الشيخ :

  سائل آخر : السالم عليكم .

  وعليكم السالم ورمحة اهللا . الشيخ :

  . ...سائل آخر : شيخ استفسار ليس سؤاال يف الفقه 

  آه . الشيخ :

  سائل آخر : مسعنا أنك ستذهب إىل السعودية ؟

  ذهبت وححجت وعدت . الشيخ :

  : مسعنا أنك ستقيم هناك ؟ سائل آخر

  يا أنت مسعت خطأ و اّلذي ّمسعك مسّعك خطأ . الشيخ :

  سائل آخر : يعين ما فيه شيء من هذا اخلرب .

  نعم . الشيخ :

  وودنا يعين إذا كان فيه حىت نأخذ رقم تلفونك أو نعرف وين مقرك ؟ السائل :

  رقم تلفوين عندك ولذلك أمكنك أن تتصل . الشيخ :



  جزاك اهللا خريا السالم عليكم . :السائل 

  وعليكم السالم ورمحة اهللا . الشيخ :

  قل ما عندك . الشيخ :

  هل يشرع حلق الشعر مطلقا أو هو خاص باحلج والعمرة ؟ السائل :

  كيف ؟  الشيخ :

  هل يشرع حلق الشعر مطلقا أو هو خاص باحلج والعمرة  فقط ؟ السائل :

  . ( احلقوه كله أو دعوه كله )م يشرع يشرع قال عليه السال الشيخ :

  الّسؤال الثّاين السائل :

  نعم . الشيخ :

  أليس قد قيل يف اخلرواج أّن من سيماهم التحليق ؟ السائل :

كيف سؤالك هؤالء اخلوارج سيماهم التحليق يعين حيلقون رؤوسهم وهذا ليس يعين أنه ال جيوز حلق   الشيخ :

  الرأس .

  ى أنه ال جيوز حلق الشعر يعين ؟هذا ليس دليال عل السائل :

  .. ( احلقوه كله أو دعوه كله )أي نعم ليس دليال . ألن الدليل صريح حني قال  الشيخ :

  السؤال الثاين يا شيخ . السائل :

  نعم . الشيخ :

يعين سؤايل ما صحة هذا  ( ومن لغى وتخطى الرقاب كانت له ظهرا )لفظ حديث الذي جاء فيه  السائل :

  و إذا صح هذا احلديث ماذا يفهم منه أفيدونا جزاكم اهللا خريا ؟احلديث 

  يفهم منه أن فضيلة صالة اجلمعة انقلبت إىل فضيلة صالة الظهر وبس . الشيخ :

  سؤال األخري إذا كان ممكن يعين ؟ السائل :

  تفضل . الشيخ :

من قبيل الصحيح املوقوف أو من  هل ( ال تجتمع هذه األمة على ضاللة )قوله صلى اهللا عليه وسلم  السائل :

  قبيل املرفوع ؟

  ال . هو مرفوع . الشيخ :

  للنيب صلى اهللا عليه وسلم  . السائل :



  أي نعم .  الشيخ :

  جزاك اهللا خريا . السائل :

  وإياك . الشيخ :

  السالم عليكم . السائل :

  وعليكم السالم ورمحة اهللا . الشيخ :

  سائل آخر : السالم عليكم .

  وعليكم السالم . : الشيخ

  سائل آخر : كيف حال سيدي الشيخ ؟

  احلمد هللا خبري . الشيخ :

  سائل آخر : اشتقنا لك يا أبا عبد الرمحن .

  اهللا حيفظك احلمد هللا . الشيخ :

  يا سيدي أريد أن أسأل سؤال ؟ السائل :

  تفضل . الشيخ :

يبين به بيتا ألسرته , أيّهما أوىل هل يبين بيتًا أم  هناك رجل  ميلك مبلغا من املال هذا املال يريد أن السائل :

  يذهب إىل احلج ؟

  يذهب إىل احلج مث يبين البيت . الشيخ :

  أبدا . السائل :

  شلون أبدا قطعا . الشيخ :

  قطعا . السائل :

  أيوه . الشيخ :

  السالم عليكم . السائل :

  وعليكم ورمحة اهللا وبركاته . الشيخ :

  يكم .السالم عل السائل :

  وعليكم السالم . الشيخ :

  فضيلة الشيخ ناصر موجود . السائل :



  موجود الشيخ املسن العجوز . الشيخ :

  موجود جزاك اهللا خريا يا شيخ . السائل :

  وإياك . الشيخ :

  ممكن نسأل بعض األسئلة يا شيخ ؟ السائل :

  ممكن . الشيخ :

  القيناك وأعطينا األخ اخلطيب بعض الفكرة عن املوضوع . فيه أحنا هنا أتصلنا عليك األمس وما ... السائل :

  أيوه . الشيخ :

  وطلب مّنا أن نتصل عليك اليوم فنحن  هنا يف سان تكساس بوالية أمريكا وعندنا مسجد وفيه إمام . السائل :

  أنا أفهمين هذه املسألة امسع اجلواب . الشيخ :

  نعم . السائل :

يف أي مكان كان مسجدا أو مصلى أو دارا أو أي مكان آخر هذا اإلمام ما دام أي إمام يؤم املسلمني  الشيخ :

أن املصلني الذين يصلون خلفه يرونه مسلما فصالم خلفه صحيحة مهما كان رأيهم فيه ، سواء من ناحية 

  العقيدة أو من ناحية السلوك و العمل .

  نعم . السائل :

ءه يف العقيدة أو يف السلوك ، ال حيملهم على أن يعتقدوا كفره فما دام أن خمالفته ملن يصلون ورا الشيخ :

( يصلون بكم وخروجه عن دائرة اإلسالم فصالم خلفه صحيحة لقوله عليه الصالة والسالم يف حق األئمة 

، هذا حديث يف صحيح البخاري ماذا يقول احلديث  فإن أصابوا فلكم ولهم و إن أخطئوا فلكم و عليهم )

ولكن باإلضافة إىل هذا  ( إن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطئوا فلكم وعليهم )أي  األئمة  ) ( يصلون بكم

ننصح املقتدين الذين يشكون من إمامهم شيئا من االحنراف يف العقيدة أو يف السلوك أن حياولوا استبداله بغريه 

، فإمامكم هذا إما أن يكون يف  ممن هو خري منه  إذا كان يف استطاعتهم وإال فال يكلف اهللا نفسا إال وسعها

طوقكم و يف قدرتكم أن تبعدوه عن اإلمامية و أن تأتوا خبري منه فهذا واجب عليكم أما إن كانت األخرى 

فحينئذ صالتكم خلفه صحيحة كما أخربتكم و هذا احلكم الشرعي مبثله ميكن للمسلمني أن يتقاربوا مع 

  وا .اختالفهم و أن ال يتقاطعوا و أن ال يتدابر 

  نعم . السائل :

  وضح لك اجلواب ؟ الشيخ :



  وضح . السائل :

  غريه إيش عندك ؟ الشيخ :

  نعم ال جيوز أن نصلي بعد االنتهاء من الصالة لوحدنا جيوز ؟ السائل :

إذا كانت اجلماعة يف املسجد وليس يف خارج املسجد و كان املسجد له إمام راتب ومؤذن راتب جيمع  الشيخ :

  املسلمني .

  هناك إمام راتب يعين ما فيه مؤذن راتب. السائل :

  فيه إمام راتب وليس له مؤذن راتب وهذا ال نتصوره إال يف بالد الكفر اليت أنتم تعيشون فيها  الشيخ :

  نعم . السائل :

ولذلك فعليكم أن اجروا منها أما احلكم الشرعي فتكرار اجلماعة يف مسجد له مؤذن راتب وإمام  الشيخ :

اتب جيمع املسلمني فهنا ال جيوز تفريق هذه اجلماعة جبماعة ثانية أو ثالثة أو غريها ، أما إذا اختل الشرطان أو ر 

  أحدمها كما ذكرت فحنيئذ الفرار من تلك البالد هو الواجب .

  جزاكم اهللا خريا . السائل :

  وإياك . الشيخ :

ماعة يف البيت وليس يف املسجد مثال ثالثة أربعة إخوان فضيلة الشيخ يف هذه احلال هل جيوز إقامة اجل السائل :

  يصلون يف البيت ؟

  أي احلالة تعين ؟ الشيخ :

  ما فهمت يا شيخ ؟ السائل :

  أي حالة تعين أنت تقول يف هذه احلالة ؟ الشيخ :

فنحن  نعم يف حالة يعين أن يوجد هذا اإلمام يف هذه الظروف عنده هذه الصفات كالكذب و غريها  السائل :

مثال يف حالة أساس ال نكون مبتدعني ال نقيم اجلماعة يف املسجد ولكن مثال نقيمها يف البيت حنن ثالثة أو 

  أربعة إخوان أو كّمّية من اإلخوان نقيمها يف البيت وال نصل وراءه ونصلي مجاعة يف البيت حلالنا ؟ 

  ملاذا ال تصلون خلفه ؟ الشيخ :

  خلفه حّىت و فيه هذه الّصفات ؟يعين جتوز الّصالة  السائل :

  واهللا أنا تكلمت مباذا ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :



  جزاك اهللا خريا ممكن سؤال ثاين ؟ ... السائل :

  تفضل . الشيخ :

يف املوضوع يف هنا بعض اإلخوان يف املسجد من مجاعة التبليغ أنا طالب يف اجلامعة هنا ومرات  ... السائل :

ّن اإلخوان يزورونين ويقولون اطلعوا معنا يف اخلروج أو شيء وبعض اإلخوان يعين يقولون يعين نكون يف حرية أ

مجاعة مبتدعة واخلروج معهم من البدع وأشياء حمدثة على الدين فأنا ال أدري ما رأيك يف هل جيوز اخلروج معهم 

  أو بدعة ؟

باإلسالم حىت اإلسالم التقليدي فضال ال ما ننصحك أن خترج معهم ألن هؤالء أوال ليس عندهم علم  الشيخ :

عن اإلسالم السلفي فهؤالء يهتمون ذا اخلروج العددي وعددهم ال يساوي عاملا ولذلك حنن نصحهم كما 

ننصحك أنت معهم أن تلزموا املساجد وأن تلزموا حلقات الذكر وهي حلقات العلم دراسة كتاب اهللا وسنة 

الواجب أما اخلروج التبليغي هذا فهي وسيلة عصرية تفردت ا هذه  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذا هو

اجلماعة اليت أنا أمسيها بأا صوفية عصرية أي أا مجاعة ورثوا شيئا من الطرق طرق الصوفية لكن حاولوا أن 

باخلروج  جيعلوها ختتلف يف بعض مظاهرها وأشكاهلا عن الطرق الصوفية السابقة وهو ذا التنظيم  الذي يسمونه

يف سبيل اهللا هذا اخلروج ليس من سبيل اهللا بل هو من البدع كما مسعت ألن املسلمني مضى عليهم هذه األربعة 

عشر قرنا وما كان هناك يف جيل من هذه األجيال وخباصة القرن األول والثاين والثالث مجاعة خيرجون للدعوة و 

لسالم يرسل من هو عامل من علماء الصحابة كمعاذ بن جبل و هم حباجة إىل الدعوة و إمنا كان عليه الصالة و ا

علي بن أيب طالب و أيب موسى األشعري ودحية الكليب وحنوهم كان يرسل العلماء ليدعوا املسلمني أما أن خيرج 

( عشرة عشرين شخص كما يفعل مجاعة التبليغ فهذا بال شك من حمدثات األمور ولعل مسعت قول الرسول 

( وكل ضاللة في النار ويف احلديث اآلخر  ات األمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة )وإياكم ومحدث

( .  

  نعم جزاك اهللا خريا شيخنا ؟ السائل :

  وإياك . الشيخ :

  طولت عليك آخر سؤال وبعدين خالص أنا أتركك تسرتيح إن شاء اهللا . السائل :

  تفضل . الشيخ :

ين إذا هو مثال  حنن جئنا استبداله بالطرق الشرعية وهي املشورة واجللوس مع أهل بالنسبة هلذا اإلمام يع السائل :

املسجد وعمل مشورة الختيار إمام أفضل منه ، وهو هذا األخ يعين عندما وجد هذ الشيء ذهب يستعمل معنا 



كية للفصل بيننا أساليب غري شرعية وهي مثل الذهاب واالشتكاء إىل احملكمة األمريكية وتدخيل احملكمة األمري 

ويف هذه احلال هو رمسيا يعترب إماما  يف األوارق ولكن شرعيا إذا املشورة عنا إزالته يعين شرعيا ال يكون إمام يف 

هذه احلالة إذا هو دخل احملكمة األمرييكة يعين هو استعمل الطريق الغلط هل جيوز لنا الرد عليه بنفس الطريقة 

  ال جيوز ؟وهي استعمال حمامي أمريكي وهل 

  ما ننصحكم بذلك ولكن من الذي نصب هذا اإلنسان إماما عليكم ؟ الشيخ :

  زمان أول ما جاء يعين هو قال أنّه حيفظ القرآن كامال ؟ السائل :

  من نصبه ؟ الشيخ :

  نعم اإلخوة أنفسهم املصلني . السائل :

  الذين نصبوه يعزلونه . الشيخ :

  هو يرفض ؟ السائل :

هو يرفض لكن أريد أن أفهم مباذا ستتدخل احملكمة ؟ احملكمة األمريكية الكافرة ما دام أنتم معليش  الشيخ :

نصبتم هذا اإلمام فستقولون للمحكمة بأن حنن نصبناه وحنن عزلناه وبطريقة سلمية ما فيها إثارة مشاكل وال أي 

  شيء .

مع البلدية هنا وطريقة بناء املسجد  فضيلة الشيخ هو حني مدته ثالث سنني كاملة إمام كان يتصل السائل :

وعقد كمان وخلى بعض اإلخوان ميضون له على عقد فهذا العقد يعترب ساريا بالنسبة للحكومة  ...وعنده أوراق 

اإلمريكية قانونيا والعقد  هذا املصلون ال يعرفون عنه ائيا ولكن بعض اإلخوان جاؤوه واخندعوا معه فوقّعوا له 

  فالعقد قانونيا ساريا ؟على هذا العقد , 

أنا أقول إذا كانت القضية حتتاج إىل مرافعات و مداوالت كما هو يريد أن يتعامل ا فال ننصحكم  الشيخ :

ولكن إذا كان األمر ما حيتاج كبري شيء فاسألوا أحد احملامني هناك الذين تثقون م إذا كان يكفي بعد أن 

ذا كان يكفي أن تتقدموا ببيان أن هذا اإلمام حنن نصبناه واآلن بدا لنا تقدموا بعد أم حياول هو إفساد خطتكم إ

  تغيريه مبن هو أوىل باإلمامة منه إذا كان هذا املقدار حلل املشكلة جاز وإال فال أكثر من ذلك .

  جزاك اهللا خريا يا شيخ وأطال اهللا يف عمرك . السائل :

  اهللا حيفظك . الشيخ :

  بارك اهللا فيك . السائل :

  أهال وسهال . الشيخ :



  السالم عليكم . السائل :

  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته . الشيخ :

  أبو ليلى : شيخنا هذا محد يرفع يده من هناك .

  آه محد شو عندك ؟ ارفع صوتك . الشيخ :

  سائل آخر : بّدي أسأل أسئلة .

  أبو ليلى : سؤال واحد .

  ما شاء اهللا . هات نشوف . الشيخ :

  ائل آخر : هل جيوز الذهاب لبلد الكفار من باب العمل ال غري ؟س

، هذا عمك ما استأذنكم سافر وراح  هل  (( ألم تكن أرض اهللا واسعة فتهاجروا فيها ))ال ما جيوز  الشيخ :

  استأذن من والدته ؟

  سائل آخر : هو استأذن ولكنه بّدو ينّفذ يعين جزاك اهللا خريا يا شيخ .

  أهلني . ...وسهال أهال  الشيخ :


